
 11 -29، ص 1931، پاییز 11پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چکيده
های اطالعات وریاتوسط محققین بیانگر آن است که فنمطالعات انجام شده  ،اخیر در چند دهه

-پتانسیل کاهش هزینهکه قدند معت متخصصیناشته و گذ HRMعمیقی بر باطات تاثیر و ارت

و توسعه  گیریبهبود فرآیند تصمیم گویی،تسریع در زمان پاسخ وری،افزایش بهره های مدیریتی،

-منعطف تر،کند تا استراتژیککمک می HRM خاطرن یو به هم دارا هستندخدمات مشتری را 

 .تر باشدصرفهتر و از نظر هزینه مقرون به 

ن به علت امكا یمكانیزه مال یهاها ضرورت استفاده از سیستمازمانها و ستشرک اکثر در امروزه

ضور حکه ی آشكار است به طور یدقیق به روشن و سریع به اطالعات مربوط، به موقعی دسترس

چنانچه  .دکنیمكانیزه را ایجاب م یهاتماستفاده از سیس ،یاطالعات یتوجه به نیازها کامپیوتر با

و های حسابداری، حسابرسی، مالی در سیستم EHRMرسی تاثیرات بر به این تحقیق

 در این زمینه خواهد پرداخت. مرتبطموضوعات 

، روند ساختار الیهای مورود این تكنولوژی در سیستمبررسی ، EHRMمفهوم در این پژوهش 

 پردازد. میه های مالی مورد مطالعه قرار گرفتوز کردن اطالعات و صورتنظام مالیاتی، به ر

 EHRMمدیریت الكترونیک، دولت الكترونیک،  :يديکل واژگان
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 عليرضا انصاري رامندي

 .دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی تاکستان
 

 نام نویسنده مسئول:
 عليرضا انصاري رامندي

 ها سازمان در نظام مالی HRMردپاي 
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 مقدمه
بی  تاثیر این از انسانی منابع یعنی سازمان منبع ترینمهم و حتی است کرده رسوخ سازمان هایبخش همه در اطالعات وریافن امروزه

با . باشند داشته کاملی و جامع دید انسانی منابع مخصوصاً خود به منابع نسبت هاسازمان تا شده باعث اطالعات وریناف. است نصیب نمانده

 را به نسازما کار یا وظیفه بتوانند تا داد آنها به نیاز مورد و کامل افزود و اطالعات کارکنان اختیارات بر میزان توانمی سیستم از این استفاده

-ریزی طرح لزوم ها وفعالیت این بین مستمر تعامل و HRM قلمرو در وظایف مدیران و هافعالیت گسترش دیگر سوی از. دهند انجام نحو بهترین

 سبمتنا ایجاد سیستم سازمان، هر استراتژیک منبع ینتر مهم عنوان به انسانی منابع کاربرد موثر و نگهداری بهسازی، جذب، در هماهنگ های

 . (0931)حسینی و همكاران،  است ساخته ضروری بزرگ هایسازمان در را این سیستم اطالعات داشتن نگه روز به و آن با

 وفقیتم که هاییتصمیم در اخذ که دانندمی گریتسهیل ابزار شود،می فراهم آن که توسط را اطالعاتی و تكنولوژی انسانی، منابع مدیران

 تواندمی اطالعات فناوری بكارگیری انسانی با منابع مدیریت .(0933رساند )تصدیقی و همكاران، می یاری به آنها دارد پی در را سازمان کل

 ار مدیریتی هایکه هزینه دارد را پتانسیل این اطالعات فناوری. گردد تراستراتژیک و محورتر مشتری تر،صرفه به تر، مقرونمنعطف همزمان

سدار کرستون، )دهد توسعه را خدمات مشتریان و بخشد بهبود را گیریتصمیم کند، ترکوتاه را خزمان پاس دهد، افزایش را وریبهره و کاهش

 .(0933نپذیرند )تصدیقی و همكاران،  صورت اطالعات فناوری توسط همزمان به شكل تواندمی هاسازی بهینه این تمام. (8113

 هاشار وب هایفناوری از استفاده با انسانی منابع مدیریت هایفعالیت مبه انجا شد استفاده 0331 دهه در بار اولین برای که EHRM واژه

 قبل، دهه خالل در اینترنت سریع توسعه .دهد قرار کارکنان و مشاوران مدیران، اختیار در مكانی و زمان هر در را اطالعات صدد است در و دارد

 تعداد که هم دارند آن بر اشاره انسانی منابع مشاوران هایبررسی همچنین (.8112سنجز و همكاران، است ) داده افزایش را آن کاربرد و اجرا

. باشندمی افزایش حال در پیوسته طور به آن با مرتبط افزارهایتعداد نرم هم و اندپذیرفته را انسانی منابع الكترونیک مدیریت که هاییسازمان

 در کاملی خط روی هایحمایت ایجاد توانایی که و کار کسب در رقابتی حلی راه انبعنو انسانی منابع الكترونیک مدیریت از مدرن هایسازمان

 مدیریت که این چرا. کنند می یاد دارد را سازمان رد انسانی منابع مدیریت نیاز مورد اطالعات و هاها، دادهفعالیت فرایندها، تمامی مدیریت

شاشانگ، ) باشدمی مختلف کنندگاناستفاده از بسیاری هایبرای گروه دسترسی ابلق و استفاده برای ساده ابزاری و اطمینان قابل اثربخش،

8101.) 

 هایفعالیت انجام در اینترنت و وب بویژه فناوری و ارتباطات و اطالعات های یفناور از استفاده و گسترش جهانی روندهای به توجه با

 هستند و کشور در ایکننده تعیین و غالب وجه دارای دولتی هایسازمان اینكه به توجه با ایران نیز کشور در آن، مزایای از مندیبهره و اداری

 اهبرنامه خاص طور به) ارتباطات و اطالعات فناوری راهبرد گسترش که است دهه دو از بیش اند،داده اختصاص خود به را اشتغال درصد 82 حدود

 نای اثر در. اندگرفته قرار و تخصصی رتباطیا نهادهای و دولت کار دستور در ،(تكفا رحط عنوان تحت سو این به 0930سال  از دولت اقدامات و

. نداکرده پیدا را الزم توسعة و رشد اطالعات؛ انتقال هایشبكه و هارایانه و الكترونیكی، مخابراتی هایفناوری آن، به مربوط اقدامات و راهبردها

 از ثریمو و کارا طور به انسانی منابع و مدیریت اداری نظام در متأسفانه اما داریم، کشور در اینترنتی کاربر میلیون 98 از بیش نیز حال حاضر در

 تیهای دولسازمان که اینجاست اساسی سوال اساس، این بر. شودنمی استفاده دولتی هایعملكرد سازمان بهبود راستای در هافناوری گونه این

 تفادهاس خود انسانی منابع مدیریت کارکردهای و فرایندها راستای بهبود در ارتباطات و اطالعات هایفناوری از انندتومی شرایطی چه تحت ایران

 است. ها سازمان در EHRM نقش تبیین پژوهش، این از هدف کنند؟

 

HRM  
 در که کارکنانی یعنی شرکت، دارایی ترینشارز با پایدار و( نظرانه بلند) استراتژیک اداره و مدیریت از است عبارت انسانی منابع مدیریت

 برای نیاز مورد اقدامات و هاسیاست HRM از مقصود.  کنندمی کمک اهدافش به وصول در شرکت به هم کنار در منفرداً و کنندمی کار جا آن

 ارزیابی نان،کارک به دادن آموزش کارمندیابی، برای ویژه به دارد، بستگی کارکنان فعالیت از هاییجنبه با که است مدیریت وظیفه از بخشی اجرای

 ابیمواردی چون ارزی دربرگیرنده اقدامات و هاسیاست این مثال برای. سازمان کارکنان برای منصفانه و سالم محیطی ایجاد و پاداش دادن عملكرد،

ارمندیابی، ک و انسانی منابع ریزیشرایط، برنامه دواج داوطلبان ، گزینش(کارکنان از یک هر شغل ماهیت تعیین) شغل تحلیل و عملكرد، تجزیه

 برانج چگونگی) دستمزد و حقوق آموزش، مدیریت و انسانی نیروی استخدام، توسعه تازه کارکنان به دادن آموزش و مزایا، توجیه و انگیزه ایجاد

 می باشد. (انضباطی مقررات اجرای و مشاوره ،مصاحبه) کارکنان با ارتباط برقراری، سازمان به کارکنان نمودن ، متعهد(کارکنان خدمت

HRM عنیی سازمان؛ کلیدی منابع تعهد به یابیدست و انگیزش ایجاد مدیریت، توسعه، جذب، به استراتژیک رویكردی از ستا عبارت 

 .(0339 ،آرمسترانگ) کنندمی کار آن برای یا آن در که افرادی

HRM (0333 ،رابینز و سنزو دی) است انسانی منابع نگهداشت و انگیزش ایجاد توسعه، جذب، وظیفه چهار شامل فرایندی. 
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HRM اطالعات آوري فن با ارتباط و 
 اطالعات در وریفنا نفوذ را سازمان استراتژیک اهداف با آن همراستایی و HRM به هاسازمان رویكرد تغییر پردازان نظریه از بسیاری

HRM عااطال وریابه نام فن منطقی فرآیند یک در اطالعات اما است، جدید و کاربردی وجود اطالعات نسانیا منابع توسعه محور زیرا. دانندمی 

 پذیرش زیاد میزان و تكنولوژی نفوذ اینكه برای(. 0938سلطانی، ) کند کمک انسانی در منابع جدید هایتوانمندی توسعه و ایجاد به تواندمی ت

 استراتژی با آنرا و نمایدمی کمک HRM به سازمان در اطالعاتی هایبوسیله سیستم اطالعات وریافن شود، تغییر و خالقیت آن حاصل و باشد

 بلكه گیرند، نمی نظر در سازمان درون مجزا در و کوچک بخشی را HRM دیگر ها وری اطالعات، سازمانافن حضور با. نمایدمی منطبق سازمان

 .ساخت محقق را امر این توانمی وری اطالعاتافن از منشعب اطالعاتی های سیستم طریق از که تقدندمع و بینندمی خود اهداف راستای در آنرا

 ست، سیستما گرفته قرار توجه مورد اطالعات فناوری گیرچشم نفوذ به علت و باشدمی تازه و نوپا نیز بسیار که اطالعاتی های سیستم این از یكی

EHRM .است  
 

EHRM 
HRM فعالیت به سازمان در که کارکنانی یعنی های سازمان، دارایی ترینارزش با پایدار و راهبردی اداره و مدیریت از است عبارت 

 (.0930کنند )آرمسترانگ، هایش کمک میبه هدف رسیدن در سازمان به و پردازندمی

EHRM استفاده اب و مستمر آگاهانه پشتیبانی از طریق هادر سازمان انسانی منابع و بكارگیری هاها، سیاستاستراتژی اجرای برای یروش 

 EHRM (. با0938سلطانی، )است  HRMاجرای  برای جدید روش یک EHRM عبارتی دیگره ب. باشدمی وب تكنولوژی بر مبتنی هایازشبكه

 در و یافته دست خود مدارك و به سوابق توانند می نیز سازمان کارکنان. داشت خواهد خود کارکنان تک تک مورد در جامعی اطالع سازمان

 .نمایند رسانی بروز آنرا و حتی برداری بهره آن از لزوم صورت

 :از عبارتند سیستم این مزایای

 خود شخص از استفاده با کارکنان از تمام و کاربردی جامع اطالعات -

 دارد از آنها سازمان که اطالعاتی نوع از کارکنان یافتن اطالع -

 و تسهیل برنامه ریزی منابع انسانی برای کارکنان انشینیج نمودار و شغلی پیشرفت مسیر -

 و کمک به مدیر در فرآیند تصمیم گیریکارایی منابع انسانی بهبود  -

 کارهای اداری  و هاهزینهکاهش  -

 و هاشرکت بیشتر هامروز که است شده امر این به منجر اطالعات فناوری مورد در هم و HRM زمینه در هم سریع، رشد کلی، طور به

 یت،تقو به منجر خود نوبه به امر این و آوردند روی انسانی منابع بخش در اطالعات فناوری بكارگیری به دولتی، غیر و دولتی از اعم هاسازمان

 بیشتر پذیری نعطافا برای تقاضا امروزه که است این در رویداد این دلیل. (8112مید و همكاران، ) است شده( E-HRM) اجرای و سازی پیاده

 E-HRM و است کرده ضروری را هاسازمان در HRM اجرای روش در تغییر انسانی، منابع خدمات ارائه در ممكن کارایی حداکثر داشتن و

 (.8112ردینگتون، ) آوردمی وجود به را تغییر این امكان
 

 EHRMمدل ارائه شده در زمينه 

 (. 8112رئول، پرداخته است ) E-HRMها و راهبردهای، انواع و پیامدهای سیاست روئل با ارائه الگوی زیر به تشریح اهداف،
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 (4004ارائه شده توسط روئل ) E-HRM: الگوي 4شکل 

 

 الکترونيکی انسانی منابع و مدیریت انسانی منابع مدیریت ي مقایسه
 . است شده آورده الكترونیكی یانسان منابع و مدیریت سنتی روش به انسانی منابع مدیریت ی مقایسه زیر درجدول

 HRM EHRM اصلی فرآیندهای

 کارمندیابی
 الكترونیكی پست و الكترونیكی سوابق چكیده کاغذی سوابق چكیده استخدام

 سوابق چكیده الكترونیكی بررسی سوابق های چكیده دستی ررسیب انتخاب

جبران خدمات و 

 پاداش دهی

 ارزیابی افزارهای نرم در رو رو و سرپرست ارزیابی ارزیابی عملكرد

 زندگی وکیفیت برمالكیت تاکید ها مساعده و بردستمزدها تاکید ودستمزد حقوق

 منابع توسعه

 انسانی

 توسعه و آموزش
 :کالس داخل آموزش

 مدیرمحور، توسعه دنفرای

 :پذیر انعطاف خط بر آموزش

 کارمندمحور فرایندتوسعه

 شغلی راهه کار
 شغلی رهاییمس یانسان منابع مدیران

 .کنند می تعیین کارکنان رابرای

 منابع مسئوالن کمک به کارکنان

 .کنند می مدیریت خودرا شغلی آنسانی،مسیرهای

 وخدمات ایمنی

 کارکنان

 وامنیت بهداشت

 :وتجهیزات ساختمان امنیت

 به محدودو  جسمی خستگی

 کار زای تنش محرکهای

 :کارپژوهی مالحظات

 و شخصی زای تنش ایه محركو  روانی خستگی

 باکار مربوط

 مسائل/کار روابط

 کارکنان
 کارمند‐ کارمند روابط بر کزرتم مدیریت ‐کارمند تمرکزبرروابط

 

 شرایط الزم براي مدیریت الکترونيک
های ط و ویژگییهر مدیر خوبی می تواند یک مدیر الكترونیكی خوب نیز باشد. البته برای تبدیل شدن به یک مدیر الكترونیكی موفق شرا

 شودالزم است که در زیر به ده مورد از بهترین این شرایط اشاره می

در جهان امروز، سریع بودن بسیار مهم تر از بزرگ بودن شده است. کوتاه شدن دوره عمر محصوالت و خدمات، رشد سریع  سرعت: .0

قه مشتریان و مصرف کنندگان و .... منجر به کوتاه شدن تاریخ مصرف بازارها، تغییرات فزاینده تكنولوژی، تغییرات روز افزون انتظارات و سلی

 تصمیمات مدیران شده است. 

های امروزی به نیروهای کمتر اما با کیفیت تر نیازمندند. های سازمان هستند. سازمانترین ورودیمنابع انسانی مهم کارکنان خوب: .8

های ارزیابی  رای جذب کارکنان دانشی تجدید نظر نمایند. همچنین باید روشهای استخدام و گزینش خود ب ها در روش الزم است شرکت

 ار گیردعملكرد نیز مورد بازنگری قر

  صداقت، اساس موفقیت و استراتژی کلیدی جذب مشتری است. صداقت: .9
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سپاری، ارزش افروده رونیک مدیر الكترونیكی باید با مزایای همكاری و مشارکت آشنا بوده و با استفاده از ب های همكاری: مهارت .2

 محصوالت و خدمات خود را افزایش دهد.

ی منظمی سازماندهی کند تا حداکثر بهره ور ارتباط با مشتری را بر اساس اصولمدیر الكترونیكی نیز باید کلیه مراحل : نظم و انضباط .2

  کسب شود.

های دیگر نهایت  کلیه مشتریان، تامین کنندگان و سایر شرکت مدیر الكترونیكی باید در برقراری ارتباط اصولی و قوی با: ارتباطات قوی .6

 دقت و توجه را مبذول کند.

 

اساس و شالوده وب سایت تمام شرکت های الكترونیكی اطالعات است. متاسفانه بسیاری از مدیران، مدیریت  های مدیریت محتوا: مهارت .2

 وبی طراحی و اداره نمایند.توانند یک سایت را به خ ایت تجاری را نمی دانند و یا نمیس

 .ها با مشتریان ایجاد شده است های جدیدی برای عمیق تر کردن ارتباطات شرکت در دنیای رقابتی امروز فرصت تمرکز بر مشتری: .3

باطی و بهبود تهای ار مدیر الكترونیكی باید بیش از توجه به محصول و مدیریت فرآیند، بر مشتری تمرکز نماید و این مساله جز با تقویت کانال

 های اطالعاتی، امكان پذیر نیست.استراتژی

های داده و گسترش اینترنت به شرکتها این  انقالب ارتباطات، اهمیت مدیریت دانش را افزایش داده است. توسعه پایگاه مدیریت دانش: .3

رای های بیشتری را ب دارد که پیچیدگی و حساسیت امكان را داده تا بتوانند جهانی فعالیت کنند. اما فعالیت جهانی نیاز به کارکنان دانشی

 مدیریت و رهبری می طلبد.

ی که در کسب و کار الكترونیكبسیاری از مدیران بخصوص در اروپا و آسیا، نحوه استفاده از اینترنت را نیاموخته اند، در حالی رهبری: .01

اشتــن شود. درقراری ارتباطات آنالین، به روز نگهداشتن وب سایت و .... میالكترونیكی، ب وقت مدیر صرف ارتباط از طریق پستمقدار زیادی از 

ترس خود از مــواجهه با محیط الكترونیكی غلبه کرده و با سرعت خـود را با  کند برگرا به مدیر الكترونیكی کمک مینگرش رهبری تحول

 .(8111والكر، ) تغییرات رقابتی هماهنگ سازد

 

 EHRMسازي ادههاي پيفرصتترین مهم

EHRM یاربس انسانی مسائل منابع با مرتبط هایگزارش تنوع و تعداد آن در که نماید وارد جدیدی فضای به را شرکت یک تواندمی 

 .شود گیرچشم

EHRM کاستراتژی به فرایندهای روزمره تراکنشی فرایندهای از آنان توجه تا کندمی ایجاد مناسبی فرصت واحد این مدیران برای 

 انسانی منابع تكراری و روزمره فرایندهای آن، با مرتبط الكترونیكی هایسامانه و EHRMاز آنجایی که توسط . شود جلب انسانی منابع مدیریت

 تطابقمیزان  و انسانی منابع هایفعالیت بر بتوانند که گرانی تحلیل نیاز به شود،می انجام انسانی نیروی دخالت حداقل با و شكل اتوماتیک به

 .یابدافزایش می شوند، متمرکز سازمان اهداف و هاطرح با آنها

 سیستم اطالعات منابع انسانی واقعی این کی اند،شده هماهنگ و یكپارچه یكدیگر با کامالً EHRMسیستم  یک اجزای که آنجایی از

 را کارهایی از بسیاری وظیفه انجام و نموده طراحی باز هولتس به را خود انسانی واحد منابع هایفعالیت که کندمی فراهم شرکت برای را امكان

 .محول نماید الكترونیكی های سیستم به گرفتهمی انجام انسانی واحد منابع کارمندان توسط قبالً که
 

 EHRMهاي پيش روي ترین چالشمهم

 .دشومی رو روبه وظایف از انجام گروهی به منظور مدیریت مقاومت با هاسیستم از بعضی

 .شودمی ارمندانک مقاومت برانگیختن باعث غیر متعارف های مدیریت الكترونیكی منابع انسانی به دلیل داشتن واسط کاربربعضی از سیستم

 زا دقیقاً را سیستم برابر این در مقاومت آن جای به و دهد کاهش را سیستم تواند بكارگیریمی نامناسب و کم آموزش و مستندسازی

 .نمایند حمایت آن از است بوده قرار دهد که افزایش مدیرانی و نکارمندا سوی

 انسانی الكترونیک است. منابع با مدیریت مرتبط هایچالش علت بزرگترین مختلف دالیل به مقاومت شودمی مشاهده همانطورکه

 

 مدل پيشنهادي
 وزارت تاسیس و وزارتخانه چند ادغام از پس سال آن از ماا بود وزارتخانه و وزیر 80 دارای 0931 سال تا ایران اسالمی جمهوری دولت

که در این بین وزارت امور اقتصاد و دارایی با توجه به تاثیر بر بعد نظام مالی دارای،  رسید 03 عدد به هایشوزارتخانه تعداد جوانان، و ورزش

 الكترونیک پیشنهاد گردیده است. ساختاری از این نظام با دیدگاه 0اهمیت بسزایی می باشد. به طوریكه در شكل 
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 : ساختار دولت الکترونيک1شکل 

 

 تشریح هر یک از اجزاي مدل پيشنهادي

 دولت الکترونيک
 گیری از ابزارهای مبتنیدولت الكترونیكی یعنی خدمات دهی و تبادل اطالعات به صورت درون سازمانی/ برون سازمانی که از طریق بهره

 برای ارایه اطالعات، ایجاد ارتباطات و ارایه خدمات است. « محیط دیجیتالی»، فراهم آوردن آنهدف اصلی که  گیردبر فناوری صورت می

 ،مشارکت بیشتر مردم در امور دولتی، ثیر مثبت در قیمت و کارآیی خدماتتأ، ارایه خدمات بهترتوان اهداف دولت الكترونیک میدیگر از 

 بر شمرد. رای اداره جامعههای مناسب بارایه و به کارگیری روش

 

 وزارت امور اقتصاد و دارایی
های  هدف وزارت امور اقتصادی و دارایی، تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست

 جی است.های مشترك با کشورهای خارگذاریهای اقتصادی و سرمایهمالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همكاری

 تهیه و تنظیم صورتحساب عملكرد بودجه ساالنه کل کشور.

 های توسعه اقتصادی.نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه

 های گمرکی.های غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه های مستقیم و همچنین وصول مالیات نظارت بر تشخیص و وصول مالیات

ها و موسسات های وزارتخانههای درآمد بودجه عمومی دولت و سپردههای ماهانه مربوط به حسابها و پرداختلیم صورتحساب دریافتتس

 دولتی به دیوان محاسبات کشور.

 ها و موسسات دولتی.دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه

ی دولتی برای بررسی و درج خالصه آنها در صورتحساب عملكرد بودجه ساالنه کل هااخذ ترازنامه و حساب سود و زیان ساالنه شرکت

 کشور.

 

 تی کشورسازمان امور ماليا

 شود می داده اجازه دولت به – ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه، سوم برنامه قانون 23 ماده الف بند استناد به

 هب را «کشور مالیاتی امور سازمان»  مالیات اخذ به مربوط امور کلیه تمرکز همچنین و موجود سازمانی وانعم رفع و کارائی افزایش منظور به

 ادگیس پذیری، انعطاف کارایی، مالیاتی، عدالت چون هایی ویژگی و.« کند ایجاد ودارائی اقتصادی امور وزارت نظر زیر دولتی موسسه یک صورت

 .باشد می ثبات و

 

 و حسابداري موسسات حسابرسی
و  می نمایند کار خود را آغازمالیاتی کشور  و زیر نظر سازمان امورموسسات حسابرسی با تاییدیه از طرف سازمان حسابدارن رسمی ایران 

خصوصی و دولتی تحت پوشش می باشد و از دیگر وظایف وظیفه اصلی آنها آموزش نیروهای کارآمد و زبده به جهت انجام حسابرسی شرکت های 

حسابداری با آموزش نیروی انسانی جهت انجام موسسات همچنین  نها نظارت کامل به کار حسابرس داخلی مستقر در شرکت ها می باشد.آ
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در تحقق نیرویی خبره و  ،حسابداری به صورت عملی از طریق فعالیت بر روی صورت های مالی شرکت های مختلف دولتی و خصوصی سعی

 وسسات را دارد.کارآمد در داخل نظام مالی م

 

 ضرورت وجود دولت الکترونيک 

بود منظور بهترین مقوالت در جامعه اطالعاتی، مساله دولت الكترونیک است. امروزه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بهیكی از مهم

های تابعه آن، بین دولت و دولت و سازمان پذیری مبادالت اطالعاتی و پولی درون دولت، بینبخشی، شفافیت اطالعات و مقایسه کارایی و اثر

ها فعال است. دفاتر اکنون دولت الكترونیک در ایران در بعضی حوزه د.شوشهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الكترونیک اطالق می

دهند و این خود یک گام رو نجام میاندازی شده است، خدمات مختلف انتظامی و ثبتی را اهای مختلف کشور راهدولت الكترونیک که در استان

 به جلو در ارائه خدمات به شهروندان الكترونیكی ایران است. 
 

 نوآوري و EHRMهاي  ارتباط نظام
( در مطالعه 8118مطالعات اندکی به بررسی تاًثیر نظام ها یا مجموعه ای از فعالیت های منابع انسانی بر نوآوری پرداخته اند. سوتاریس )

ها  داشت که هم توجه به سرمایه اجتماعی و هم پاداش های ارائه شده به مشارکت در نوآوری از اهمیت زیادی در نواوری سازمان ی خود بیان

جالب توجه است که از میان همه فعالیت های منابع انسانی که مطالعه شد، جبران خدمات و پرداخت،  برخوردارند. مطالعه وی از این جهت

 (8118برای نوآوری داشت )سوتاریس، ا بیشترین اهمیت ر

مانند )کار گروهی، تفویض اختیار و پرداخت مرتبط با عملكرد( وقتی که به  HRM( عنوان می کند که فعالیت های نوین 8118الرسن )

 می کند. طور ترکیبی به کار می روند، تاًثیر بیشتری بر نوآوری دارند و این رابطه بر حسب میزان دانش محوری صنایع تغییر

این امر به این دلیل مورد انتظار است که این اقدامات عدم تمرکز، هم آهنگی بهتر و ترکیب بهتر دانش و مهارت ها را ارتقا می دهند. 

نایع صبنابراین، این مطالعات به طور ضمنی، یک دیدگاه یادگیری سازمانی را مفروض می دارند. فعالیت های گروهی، به طور مثبتی با نوآوری در 

 (.8118ط می شوند )الرسن، با دانش محوری متوسط مرتب

با نوآوری  HRMپرداخت مرتبط با عملكرد، در صنایع با دانش محوری باال نقش مهمی دارند. در سطح سیستمی، ترکیبی از فعالیت های 

در سوئد دریافتند که انسجام وظیفه ای و  ( در مطالعه ی دیگری8119س )ودر صنایع با دانش محوری متوسط و باال مرتبطشدند. الرسن و ف

و نوآوری حمایت می  HRMآموزش داخلی، نوآوری را پیش بینی و تبیین می کنند. بنابراین، این مطالعات، از یک دیدگاه رفتاری درباره ی 

 (.8119کنند که در آن فعالیت های منابع انسانی باعث هدایت رفتارهای مطلوب می شوند ) الرسن و فوس، 

پیامدهای سطح  و HRM، رویكردی را اتخاذ می کنند که به طور فزاینده ای در بررسی های HRMمطالعات در زمینه ی نظام های      

الكترونیک از نظر درونی سازگار هستند، به تقویت یكدیگر  HRMاست. عموماً چنین عنوان می شود زمانی که فعالیت های  سازمان متداول شده

فقط مطالعات اندکی تاًثیر طوری که مجموع آنها تاًثیری هم افزایانه بر رفتارهای مطلوب کارکنان خواهند داشت هر چند، می انجامند؛ به 

را بر سطح کلی کار آفرینی سازمانی بررسی کرده اند و در بیشتر موارد، بحث هم افزایی به طور مستقیم  HRMای از فعالیت های  مجموعه

 (.0932همكاران، بررسی نشده است )شائمی و 

( پنج عامل موفقیت را که فعالیت های منابع انسانی را به نوآوری مرتبط می کنند، شناسایی کرده اند. این 0333هورنزبی و همكارانش )

 ک ساختارها، فراهم کردن حمایت مدیریت برای نوآوری، در دسترس بودن منابع برای نوآوری، ی ند از: استفاده ی مناسب از پاداشعوامل عبارت

 (. 0333، هورنزبی و ریسک پذیری فردی )سازمانی که موجب یادگیری و همكاری شود 

 با که را انسانی منابع مدیریت های فعالیت از مجموعه پنج مختلف، صنایع از شرکت 008 در ای مطالعه ( در0339) جونز و موریس

 به طراحی شغل و شغلی مسیر ی توسعه و استخدام آموزش، پرداخت، لكرد،عم ارزیابی شناسایی کردند: شوند، می مرتبط سازمانی کارآفرینی

 محتوای و را جمعی عملكرد هم و سنجند می را فردی هم عملكرد شوند، می گیری جهت اهداف سمت به عملكردها اول: ارزیابی که، طوری

 و دارد تأکید بیرونی برابری درونی بر برابری جای به داختپر نوآور، های سازمان در است. دوم: پذیر ریسک و رفتارهای نوآورانه شامل ها آن

و  بلندمدت و مدت کوتاه عملكرد بین چنین هم نوآور، های سازمان دارد. تعلق به ریسک پرداخت از زیادی مقدار و است تر پایین مبنا پرداخت

 گروهی های وآموزش کنند می یاددهی صرف را زیادی تالش و زمان نوآور، های سازمان :سوم .کنند می ایجاد تعادل گروهی و فردی عملكرد

)موریس و جونز،  کنند می ارایه را متنوعی شغلی مسیرهای و دارند تأکید بیرونی کار بازار بر نوآور، های سازمان :چهارم .دارند مدنظر تر بیش را

0339.) 
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 تاثير جنبه هاي گوناگون فناوري اطالعات بر سيستم اطالعاتی حسابداري
به موازات پیشرفت ها، استانداردهای حسابداری و نرم افزارهای کامپیوتری، که در ابتدا به صورت برنامه های کوچكی جهت ثبت فعالیت 

آزمایشی و ترازنامه به کار می رفتند، اکنون مواردی چون بودجه بندی، تامین مالی و حسابداری صنعتی را در بر می گیرند. به  زارها و تهیه ت

به عنوان امری فراتر از دفترداری ساده، به یک سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری تبدیل  ه این پیشرفت ها، سیستم اطالعاتی حسابداریواسط

 شده است. 

 های فناوری اطاعات بر سیستم اطالعاتی حسابداری در این موارد مشهود است: ثیر پیشرفتات

بهای ) ثیر ویژه مستقیمی بر سیستم حسابداری صنعتیدکار و تولید بهنگام، تاید خوپیشرفت های تكنولوژی تولید، مانند طراحی و تول .0

 (8112من، رتمام شده( به عنوان زیر سیستمی از سیستم اطالعاتی حسابداری داشته است ) دستان و سو

دفاتر کل، ثبت و منتقل شوند و  پیشرفت های تكنولوژی این امكان را به وجود آورده که به طور همزمان داده ها در دفاتر روزنامه و .8

هیه ها، ت ها به محض ورود این داده ها به سیستم، آماده شوند. عالوه بر تهیه سریعتر و مؤثرتر گزارش های مالی و دیگر گزارش در نتیجه صورت

 های مفصل تر و ویژه تر، امكان مقایسه آنها را با تهیه دستی امكان پذیر کرده است. گزارش

های  پذیر شده است. در این زمینه فعالیت لزوم، دخالت در امور آنها امكان ت شعبه از طرف اداره مرکزی و در صورتپیگیری معامال .9

 حسابداری متمرکز شده اند و بنابراین یک نوع یكنواختی در معامالت حسابداری ایجاد شده است.

ها و  های کیفی اطالعات ارائه شده در صورت ویژگی افزایش به کارگیری فناوری اطالعات در واحدهای تجاری باعث می شود که .2

 هستند و به کارگیری فناوری های مالی، خواهان اطالعات مربوط و قابل اتكا کنندگان صورت قرار گیرند. استفاده تاثیر تحهای مالی ت گزارش

 (.0939قابلیت مقایسه اطالعات را افزایش می دهد )اعتمادی و همكاران،  و اطالعات، مربوط بودن

 

 مکانيزه و ماليات مالی سيستم 
های مكانیزه مالی به علت امكان دسترسی سریع به اطالعات مربوط، به ها ضرورت استفاده از سیستمها و سازمانامروزه در اکثر شرکت

به صورت یک ضرورت مطرح  موقع، دقیق به روشنی آشكار است به طوری که این موضوع در سازمان ها در هر اندازه و با هر حجمی از فعالیت،

تخصص همچنین تربیت نیروی انسانی م کند.های مكانیزه را ایجاب میاست و حضور کامپیوتر نیز با توجه به نیازهای اطالعاتی، استفاده از سیستم

 ها موثر است.در کنار استفاده از سیستم

باعث بهبود قوانین و مقررات مالیاتی، اعتماد متقابل ماموران تشخیص  ور بهبود روند ساختار نظام مالیاتی کشوموجب استفاده از کامپیوتر 

  (.0932، مهاجر منقوش، و فدائی نژاد) شودو مؤدیان مالیاتی می

شود، با شناسایی ماموران مالیاتی، مودیان و قانون ها موجب بهبود ساختار نظم مالیاتی میهای حسابداری مكانیزه شرکتسیستم .0

از طریق  های کیفی مطلوبهای مكانیزه از طریق تهیه اطالعات با ویژگیستقیم، به عنوان اجزای ساختار نظام مالیاتی، تاثیر سیستمهای ممالیات

هم اکاهش زمان رسیدگی باعث کاهش نیروی انسانی و از طریق افزایش اطمینان بین ماموران و مودیان مالیاتی، زمینه افزایش اعتماد آنان را فر

های مكانیزه حسابداری با ارایه اطالعات شفاف از طریق شناسایی از سوی دیگر سیستم شود.موجب بهبود ساختار نظام مالیاتی میکرده و 

   .آوردمیهای موجود در قوانین و مقررات و اجرای آنها... زمینه اصالح قوانین مالیاتی را فراهم نارسایی

ها و ارتباط سیستماتیكی که بین تمامی اجزای اقتصادی، ولوژی مدرن در تمامی زمینهبا توجه به گسترش روزافزون استفاده از تكن .8

های مكانیزه نه یک امكان بلكه یک ضرورت خواهد بود. از این رو با توجه به شواهد موجود مالی و مالیاتی پدید آمده است دیگر استفاده از سیستم

ذف های حسابداری حسیستم مكانیزه( به منظور تسهیل و تسریع در مكانیزه کردن سیستم)از قبیل اخذ مجوز برای شروع به استفاده از این 

 هایی در این زمینه برقرار شود.شود یا حتی المقدور مساعدت
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 نتيجه گيري
 توسعه و باعث گیردمی انجام سهولت به الكترونیک HRM از طریق منابع انسانی در نوآوری و تغییر دانش، گسترش و ایجاد امروزه،

و  شایستگی تعهد، افزایش افزایش نوآوری، و شدن تغییر نهادینه توسعه در الكترونیک HRMو  اطالعات فناوری. شودمی سازمان یک کارکنان

 انمدپارت که زمانی تا البته گردد، انسانی موجب توسعه تواندمی و دارد موثری نقش و انسجام، توافق ها، افزایشها، اثربخشی هزینهقابلیت

 .داشت آن در بنیادین تحولی و انتظار تغییر توانمی سختی به دهد، ادامه خود سنتی هایروش حفظ هنوز به انسانی منابع

 کالكترونی کلمه تجلی و بهنگام ارتباط سازی، مجازی چون مباحثی ظهور و اطالعات وریفنا نفوذ بشری، دانش افزون روز توسعه و رشد

 انسانی عمناب که آنجا از. دنببین تحول و تغییر دچار را خود موجودیت پیش از بیش هاسازمان تا شده باعث تجارت و دولت نظیر کلیدی هایواژه به

 انسانی منابع الكترونیكی مدیریت. دارد ایفزاینده پشتیبانی و توجه به نیاز است، شده شناخته امروز اقتصاد در نهایی رقابتی مزیت عنوان به نیز

 سیاریب ادعای. رسدمی نظر به مناسبی بسیار گزینه ارزشمند، منبع این مدیریت برای ارتباطات و اطالعات فناوری بر مبتنی وشیر عنوان به

 انسانی، نابعم كترونیكیلا مدیریت برای شده شناسایی مهم مزایای از. دارد وجود هاسازمان برای انسانی منابع الكترونیكی مدیریت مزایای پیرامون

 ازارهایب در تمایز وجه تنها انسانی منابع امروزه. برد نام توانمی را انسانی منابع مدیریت واحد مشتریان به رسانی خدمت بهبود و هزینه کاهش

 مندهوش و پویا کار نیروی سازی آماده برای انسانی منابع مدیریت قدیمی هایسیستم به توان نمی دیگر رو این از. شودمی محسوب رقابتی

 ترینهمم از یكی. شودمی تلقی سازمان و فرد بین جانبه دو وظیفه و متقابل تعهد نوعی هاسازمان و هابنگاه در آن توسعه رو این از. کرد اطمینان

 و نسانیا نابعم وظایف انجام هایهزینه از بسیاری وریناف این از استفاده با. باشدمی هاهزینه کاهش الكترونیک انسانی منابع مدیریت هایمزیت

 یستن حضوری جلسات در افراد شرکت به نیازی دیگر. دارند اطالعات به مستقیم دسترسی کارکنان زیرا. رسدمی ممكن حداقل به هابازی کاغذ

 .دهدمی کاهش سازمان کارکنان سایر برای هم و انسانی منابع بخش هم را جانبی های هزینه و زمان و
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